DOSSIER
Verf, stof, behang
en raambekleding

GESPOT
OP DE
CATWALK
VOOR JE INTERIEUR

Mode inspireert interieur, of was het omgekeerd? Wat zeker is, is dat de grenzen
tussen mode en design vervagen. Drie modetrends vertaald naar jouw interieur uit
de nieuwste collecties verf, stof, behang en raambekleding.
Samenstelling Chloë De Greef en Anneleen Peeters
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01.
RAFFIA

© Painting The Past

Accenten van
raffia, denk aan een
handtas, rok of …
muurbekleding.
Vul aan met een
naturel kleurenpalet
en werk af met een
vleugje ethnic chic.
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1. Hemd van stretchkatoenen popeline, rok van getrokken raffia. Broche van stretchkatoenen popeline. Uit de zomercollectie van Natan (natan.be)
2. Raambekleding van geweven hout, nieuw van Zonnelux. Dit materiaal filtert het daglicht. Beschikbaar in twee wevingen en als rol-up of
vouwgordijn (prijs op aanvraag, zonnelux.nl) - 3. Fresco kalkverf van Pure & Original, kleur Calm. Door de kalk worden de kleuren zacht vergrijsd
en hebben ze een intens matte afwerking. (vanaf € 45,85 (1l), pure-original.nl) - 4. Muurbekleding Seagrass van handgeweven gras uit de collectie
Grasscloth Wallcovering van Mark Alexander (€ 334 per rol, 91 cm x 7,32 m, markalexander.com) - 5. Muurbekleding Kuima, met de hand geweven
voor een natuurlijk resultaat, uit de collectie Grasscloth Wallcovering van Mark Alexander (€ 427,50 per rol, 91 cm x 7,32 m, markalexander.com)
6. Metal Stuc op de keukenpanelen in de kleur Brons. Op de wand Metal Stuc in de bewerking IJzer-Roest. Alles van Via eStudio (vanaf € 160 per
vierkante meter voor het aanbrengen van de stuc, viaestudio.nl) - 7. Muurbekleding Kuima, met de hand geweven voor een natuurlijk resultaat,
uit de collectie Grasscloth Wallcovering van Mark Alexander (€ 427,50 per rol, 91 cm x 7,32 m, markalexander.com) - 8. Kalkverf in de diepgroene
kleur Forresta van Carte Colori (vanaf € 48 per liter, cartecolori.nl) - 9. Er worden steeds vaker mooie roedesystemen toegepast in plaats van de
standaard railsystemen. Een realisatie van Onel Window Dressings in samenwerking met RA. Studio, railroedes van Interstil (prijs op aanvraag,
onelwindowdressings.nl) - 10. Muurbekleding Pandan uit de Selva-collectie van Arte. Vlechtwerk in tegelvorm geïnspireerd op de tropische plant
pandan (€ 179 per rol, arte-international.com) - 11. Omdat je kleuren intenser ervaart als je ze ook ruikt, creëerde Painting The Past de collectie
Fragrance. Hier zie je geurkaars French Linen & Cotton White. De kleur op de achtergrond is Cotton White. Alles van Painting The Past (geurkaars
€ 27, muurverf Matt Emulsion € 65, houtverven Matt en Eggshell € 35, paintingthepast.nl)
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02.
BLOEMEN
Jungle-motieven,
geborduurde
bloemen, exotische
bladeren …
De natuur als zomerse
bron van inspiratie.
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1. Maxi-jurk Samantha van LaDress (€ 189, ladress.com) - 2. Behang met dessin Rendezvous Tokyo Blue uit de collectie Tokyo Blue van
Arte (prijs op aanvraag, arte-international.com) - 3. Print uit de collectie Grandiflora Rose van Designers Guild, beschikbaar op katoenen
stof en op non-woven wandbekleding (prijs op aanvraag, designersguild.com) - 4. Kussen Jardin Chinois, kleur Jade, van Designers
Guild (€ 138, designersguild.com) - 5. Behang Folia uit de collectie Botany van Paint & Paper Library (€ 266, paintandpaperlibrary.com)
6. Behang Feather Flora uit de collectie Botany van Paint & Paper Library (€ 199, paintandpaperlibrary.com) - 7. De blinds van Jasno
zijn voortaan in RAL-, NCS- en Farrow & Ball-kleuren leverbaar, naast de populaire wit- en zwarttinten. Ze zijn bovendien ook leverbaar
met een matte olie-afwerking (prijs op aanvraag, jasno.nl) - 8. De blinds van Jasno zijn met ladderbanden in drie maten beschikbaar.
Bovendien kun je nu kiezen voor elektrische bedienbare jaloezieën met ladderkoord of ladderband (prijs op aanvraag, jasno.nl)
9. Print uit de collectie Grandiflora Rose van Designers Guild, beschikbaar op katoenen stof en op non-woven wandbekleding (prijs
op aanvraag, designersguild.com) - 10. Behang Glasshouse Flora van Graham & Brown (€ 90 per rol, grahambrown.com) - 11. Behang
Abanico uit de collectie Selva van Arte (prijs op aanvraag, arte-international.com) - 12. Stof Damask Flower Damson van Designers Guild
(€ 158 per strekkende meter, designersguild.com)
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03.
THE
SEVENTIES

© Ferm Living

De jaren zeventig
zijn terug deze
zomer. Dat worden
retropatronen op je
jurk én op je muren.
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1. Zijden jurk van Weekend Max Mara (€ 399, weekendmaxmara.com) - 2. Wandbekleding Linked uit de collectie Sketch van HookedOnWalls
(prijs op aanvraag, hookedonwalls.com) - 3 & 5. Velvet uit de collectie Urbane van Mark Alexander (€ 167 per strekkende meter, markalexander.
com) - 4. Behang Memoires VP 625 04 van Élitis en gordijn Basics Color van Toppoint, alles via De Bongerd (behang € 152 per rol, gordijn
€ 19,95 per meter, debongerd.nl) - 6. Stof Escher Multi uit de collectie Sarouk van Romo, beschikbaar in verschillende kleuren (€ 60 per
strekkende meter, romo.com) - 7. Gordijnen en stoelen bekleed met stof van Romo (prijs op aanvraag, romo.com) - 8. Muurbekleding TP
300 02 uit de collectie Flower Power van Élitis (prijs op aanvraag, elitis.fr) - 9. Muurbekleding Wildflower uit de collectie Lush van Arte (prijs
op aanvraag, arte-international.com) - 10. Gordijnen Gold Leaf charcoal-antraciet op ringen van A House of Happiness. Deze luxe collectie is
duurzaam geproduceerd. De stoffen zijn bedrukt met een duurzame textielprinter, waarmee ze 80% water besparen en printen gebeurt met
milieuvriendelijke verfstoffen. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van gerecyclede garens (prijs op aanvraag, ahouseofhappiness.com) - 11. De
gordijnen zijn gemaakt van de stof Alizé, de bank is bekleed met de stof Sorbet, alles van Camengo (€ 69,10 en € 49,90 per strekkende meter,
camengo.fr, casamance.com) - 12. Aluminium jaloezie, antraciet mat ladderkoord op maat gemaakt door InHuis, lamelbreedte 50 mm (vanaf
€ 59, inhuisplaza.be)
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